
P R O V O Z N Í   Ř Á D 

víceúčelového hřiště v Sudicích 

 

Čl. 1 - Využívání hřiště 

 

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je OÚ Sudice, č. p. 164. 

2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se 

zejména o malou kopanou, házenou, odbíjenou, košíkovou, nohejbal, tenis. 

3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště 

(zástupcem správce, dále jen zástupcem) popřípadě zástupci OÚ (nebo se starostou). 

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.  

Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku. 

5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního 

řádu. 

6. Na hřišti je položen povrch z umělé trávy, proto vstup na umělé povrchy je povolen pouze ve 

vhodné a čisté sportovní obuvi. Je zakázán vstup v tretrách a kopačkách, které mají 

protiskluzové výstupky. 

7. Na hřišti je úplný zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, na skateboardech apod. 

8. Do areálu je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat. 

9. Na umělý povrch je zákaz vstupu s otevřeným ohněm a je zde rovněž zákaz kouření. 

10. V areálu je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných látek. 

11. Je zakázáno přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat. 

12. Dále je zakázáno úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti. Přemisťovat 

pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa. 

13. Uživatelům je zakázáno provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné využívání 

sportovního hřiště a klid obyvatel žijících v přilehlém okolí. 

14. Na sportoviště nemají přístup osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu  

v areálu. 

15. Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a veškerý odpad budou vhazovat 

do odpadkového koše. 

16. Míče jakož i jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Ostatní sportovní příslušenství podle 

druhu sportu (sítě, sloupky atd.) vydává na základě žádosti správce hřiště, Toto příslušenství  

si pronájemce sám nainstaluje a po skončení pronájmu je opět vrátí správci (zástupci). 

17. Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové. 



18. Ten kdo si půjčí od správce (zástupce) klíče, ručí za to, že po jeho odchodu bude areál vždy 

řádně uzamčen. Zneužití klíče, nebo jeho ztráta podléhá smluvnímu poplatku 500,- Kč (náhrada 

za případnou výměnu zámků). 

19. Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese 

odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo 

nedodržováním provozního řádu. 

 

Čl. 2 - Provoz a správa hřiště 

 

1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí správci hřiště (zástupci) oproti podpisu. Ten, kdo si klíče 

půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště. 

2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště PO-NE 8.00-22.00 hod. Vstup do areálu je 

povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a 

vlastního oplocení hřiště. 

3. Rezervace pro skupiny (o minimálním počtu 4 osob) je možná u správce, maximálně 14 dní 

dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě 

neočekávaného uzavření areálu správcem, nebo provozovatelem informován. 

4. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci 

neprodleně nahlásit, nejpozději 12 hod. předem. Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se 

vztahuje povinnost platby za pronájem hřiště, povinen uhradit cenu objednávky, jinak je správce 

oprávněn nepřijímat na příště od tohoto objednatele další objednávky. 

5. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů 

může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na 

dobu nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací hřiště) musí 

správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu na hřiště. 

6. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 30. listopadu. 

V období prosinec až únor pak bude hřiště v provozu v závislosti na počasí a po dohodě se 

správcem hřiště (zástupcem). 

7. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním 

okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště. 

8. Uživatelé hřišť si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby, které má momentálně k dispozici. 

 

      

Čl. - 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

 

1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím 

osobám. 

2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat 

nejbližší okolí. 



3. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 

bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to  

i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu 

odložených věcí pronajímatelů. 

5. Provozovatel dále také nenese žádnou odpovědnost za nezletilé osoby (do 18 let). Za osoby 

mladší 18 let jsou plně odpovědni jejich rodiče či zákonný zástupce.  

 

     Čl. 4 - Ceník pronájmu 

 

1. Areál přístupný za pronájem 50,-Kč/hod pronájmu bez rozdílů. 

2. Poplatek musí být uhrazen v hotovosti před vstupem na hrací plochu (při převzetí klíče). 

3. Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Přehled rezervací je pro informaci 

veřejnosti u správce. 

4. V případě, že se zájemce nedostaví do 15 minut po objednané hodině, jeho rezervace se ruší. 

5. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, 

mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni. 

 

Čl. 5 – Povinnosti správce hřiště (zástupce) 

 

1. Správce hřiště zastupuje vlastníka a provozovatele hřiště – obec Sudice, dále jen svěřený 

majetek. 

2. Správce (zástupce) odpovídá zejména za: 

● řádné předání a převzetí svěřeného majetku a vybavení uživatelům 

● vedení evidence (evidenční knihy) využívání víceúčelového hřiště včetně evidence plateb, 

vystavování dokladů za přijaté platby a jejich následné vyúčtování vlastníkovi hřiště 

● správu klíčů od hřiště, příslušenství a jejich předání pouze poučeným osobám, které 

uhradily smluvní poplatek za využití hrací plochy 

● běžný úklid prostoru hřiště a blízkého okolí 

● sledování stavu a funkčnosti všech instalovaných zařízení, o zjištěných závadách 

neprodleně informovat vedení obce 

● kontrolu zabezpečení hřiště proti vniknutí nepovolaných osob, zjištěné nedostatky 

napravovat a odstraňovat 

 

 

 



Čl. 6 - Další ustanovení 

 

 Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele 

z hřiště vykázat. 

 

 Správci hřiště (zástupci) je za vykonávanou činnost přiznána odměna. 

 

 Tento provozní řád ruší a nahrazuje předchozí provozní řád schválený zastupitelstvem obce dne 

2.7.2008 a jeho platnost je schválena na dobu neurčitou. 

 

 Tento provozní řád s uvedením jména správce hřiště (zástupce) bude vyvěšen na úřední desce a 

trvale pak bude umístěn na webových stránkách OÚ. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Starostka obce Ing. Olga Dočkalová, telefon 606 136 650  

Místostarosta obce Josef Roupa, telefon 724 045 752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


